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Kort referat från Westcup 2, Sollebrunn     2018-04-07 

 

Sjunde året vi kör Westcupen, i nuvarande skepnad, alltså med GT1 och Superproduktion.  

15 förare, fyra förare från Asker (Norge), sex hemmaförare, en från MK Stenung och fyra 

från GO-69.  

 

GT1 står först på schemat. Träning besiktning och kval i vanlig ordning. Jonny Johansson på 

nytt kvalrekord 4.952 före Mats Augustinsson och Hans Pettersson.  

B-final:  Andreas L, Patrik W, Geir J, Robin J, Jonny A, Janne A, Nicolaj L.  

Andreas och Patrik hade en bra kamp med Patrik bra i början, Andreas spurtar bäst och 

vinner med halva varvet. Geir har häng på täten men når inte i kapp. Robin körde i 

ingenmansland med många varv både upp och ner. Johnny A med lånebil från Hans P 

spöade upp Janne A som hade två depåbesök (drev?) och Nicolaj L som gjorde sitt första 

utlandsrace, dessutom första gången på en flat-track.   

A-final: Jonny J, Hans P, Micke W, Janne E, Mia E, Mats A, Tom B, Lasse T.  

Hans började bäst och höll 

ledningen fram till sjunde heatet, 

före Jonny. Janne, Micke och 

Mats hade ett mycket tajt race. 

Mia i sin tur hade lite häng på 

Mats före Tom som hade en 

snabb bil. Lasse ohjälpligt sist 

med strul mest hela racet. Jonny 

hängde av Hans i sista heatet. 

Micke höll sig precis framför 

Janne och slutade trea. Janne 

två varv tillgodo på Mats och 

ytterligare två varv till Mia som 

var halvt varv före Tom. Lasse 

fortfarande sist. 

 

Kval Superproduktion: Hans Pettersson 4,674 före Mia Ekman och Jonny Johansson.  

B-final: Geir J, Micke W, Andreas L, Robin J, Johnny A, Nicolay L och Janne A.  

Geir, Micke och Andreas var täta genom hela racet. Robin låg fortfarande i ingenmansland 

10 varv upp och 20 varv före Johnny. Nico tuggade på i sitt eget tempo. Janne kopplade ur 

handtaget efter två drevras och ett motorsläpp. Geir avslutade med en 34 varvare och vann 

knappa två varv före Micke och tre före Andreas. Robin slutade långt före Johnny, som körde 

’hyrbil’ även i detta racet. 



A-final: Jonny startade bra och 

tog ledningen, tre varv före Hans, 

Mats, Mia, Janne och Patrik. Tom 

tre varv före Lasse. Janne hade 

strul i mitten av racet och Lasse i 

början. Men Jonny vinner klart 

före Hans före Mats. Mia ’målar’ 

som fyra, ett halvt varv efter 

Mats. Sen följer Lasse och 

Janne. Tom slutade med två varv 

upp på Patrik, som gör ett längre 

depåstopp på spår åtta.  

 

 

Kul att fyra ’gutter’ ställde upp och rejsade. Resultat på GO-69:s och Sveslots hemsidor.  

Tack för racet. Bara hemmaåkare på pallen. Nu får vi andra skärpa upp oss tills nästa race.  

 


